YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan opiskelijayhdistykseksi.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Opiskelijayhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa
opiskeluun liittyvissä asioissa, edistää kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa ja pitää yhteyttä
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAan, Metropolian henkilökuntaan,
opiskelijayhdistyksiin sekä muihin sidosryhmiin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijayhdistys voi järjestää kokouksia, virkistystoimintaa,
tapahtumia, myyjäisiä sekä kilpailuja.
Toimintansa tukemiseksi opiskelijayhdistys voi periä sisäänpääsymaksuja, myydä opiskelijoille
haalareita, haalarimerkkejä tai muuta opiskelijatoimintaan liittyvää materiaalia, omistaa
toimintaansa varten irtainta omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja stipendejä.
Ylin päättävä valta on opiskelijayhdistyksen kokouksella.

3 § Jäsenet
Opiskelijayhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka opiskelevat kulttuurialaa
Metropoliassa.

4 § Kokoukset
Opiskelijayhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen hallituksen kokous sekä yhdistyksen
syys- ja kevätkokoukset. Hallituksen kokouksessa äänivaltaisia ovat hallituksen jäsenet. Syys- ja
kevätkokouksissa äänivaltaa käyttävät kaikki paikalle saapuneet yhdistyksen jäsenet. Kokoukset
kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja tai sihteeri.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella yhdistyksen verkkosivuilla, ja se on tehtävä
viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Hallituksen kokousten kokouskutsu
viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Kokouskutsussa on mainittava
käsiteltävät asiat.
Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous on pidettävä syyskuun 15.
ja joulukuun 15. päivän välillä
Sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään vähintään seuraavat asiat:
Kevätkokous:

•
•
•

edellisen vuoden toimintakertomus
käsitellään tilit, toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
vastuuvapauden myöntäminen edellisvuoden hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

Syyskokous:
•
•
•

seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja
valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

5 § Hallitus
Opiskelijayhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää syyskokouksessa opiskelijayhdistyksen
jäsenistöstä valittu hallitus. Opiskelijayhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 3-12 muuta varsinaista hallituksen jäsentä. Opiskelijayhdistyksen hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä tammikuun loppuun
mennessä.
Opiskelijayhdistyksen hallitus kokoontuu, kun siihen katsotaan olevan olevan aihetta tai kun
vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.
Opiskelijayhdistyksen hallituksen tehtävänä on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

johtaa opiskelijayhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja hallituksen kokousten päätösten
mukaisesti
päättää mahdollisen toiminnanjohtajan palkkaamisesta ja irtisanomisesta
päättää irtaimen tai omaisuuden hankinnasta
valita edustajat eri sidosryhmien tapaamisiin, kokouksiin ja tilaisuuksiin
edustaa opiskelijayhdistystä Metropoliassa ja sen ulkopuolella
kutsua koolle kokoukset
valmistella kokouksissa käsiteltävä asiat
laatia syyskokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
kevätkokoukselle ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
järjestää opiskelijayhdistykselle sääntöjen 2§ mukaista toimintaa

6 § Nimenkirjoittajat
Opiskelijayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen
heistä yhdessä muun hallituksen jäsenen kanssa.

7 § Tilit
Opiskelijayhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Erinäisiä määräyksiä
Opiskelijayhdistyksen hallituksen ja kokouksien pöytäkirjat ovat pyynnöstä nähtävillä.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Mikäli
yhdistys purkautuu tai laukkautetaan, varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.
Käyttökohteesta päättää purkautumisesta tai lakkauttamisesta päättävä kokous.

